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Ronde 1
1. De Olympische Winterspelen zijn begonnen dus deze vraag zou ondertussen niet meer zo
moeilijk mogen zijn, zeker niet aangezien de Belg die we zoeken deze middag in actie is
gekomen op de 1500meter. Ondertussen is hij geëvolueerd tot de snelste schaatsbelg nadat
hij in december het Belgisch record op de 500meter en 1000meter op zijn naam mocht
schrijven. Wie is er naast Bart Swings, onze 2de mannelijke hoop op (toekomstige) medailles
in het snelschaatsen ?

2. Het land dat in deze vraag gezocht wordt stond in de 16e en 17e eeuw onder het bewind van
de Portugezen. Hiervan zijn nog veel restanten te zien, voornamelijk aan de forten en huizen.
In latere periodes werd het ook nog bezet door Ottomanen, en in de 19e eeuw sloot het een
bondgenootschap met Groot-Brittanië dat bleef duren tot 1971. Welk land, met Salalah als
tweede grootste stad, zoeken we?

3. In maart 2016 verscheen een artikel in NRC Handelsblad over de boekenreeks De Grijze
Jager. Een lerares kloeg dat alle spreekbeurten en boekbesprekingen de laatste tijd over
dezelfde jeugdboekenreeks gingen! Aargh! Ze kon het niet meer aan en verbood haar
leerlingen om nog verslagen over de reeks te maken. In Nederland en Vlaanderen alleen
gingen de boeken al miljoenen keren over de toonbank. Hoe heet de schrijver van de bij ons
immens populaire boekenreeks De Grijze Jager, waar al 12 delen van verschenen?

4. Een fabeldier uit de Japanse mythologie. De 天狗 zijn half mens, half vogel. Ze zijn
gewelddadig en meesters in het gebruik van wapens. Naar het schijnt zijn de beste
zwaardvechters in de Japanse geschiedenis getraind door deze wezens. Hoe worden ze
genoemd? Sommige types worden hebben een rood gezicht en een lange neus, andere
hebben een vogelkop.

5. We hebben in deze kaart van Antwerpen de grens tussen twee gemeenten weggegomd.
Welke twee gemeenten hebben wij gefuseerd? U krijgt 1 punt per juiste gemeente.

6. We zoeken een Franse chef-kok en patissier die leefde van 1784 tot 1833. Met zijn
kookboeken leverde hij een grote bijdrage aan de culinaire wereld, als grondlegger van de
haute cuisine. Hij kan de eerste "celebrity-chef" genoemd worden, omdat hij kookte aan
allerlei koninklijke hoven, van Napoleon Bonaparte tot de Engelse George IV, maar ook de
Russische Tsaar Alexander in St Petersburg en bankier James Rothschild. Welke eerste
celebrity chef?
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7. Plan, Do, Check, Act, ofwel PDCA. Je bent deze cyclische verbetermethode mogelijk al
tegengekomen op je werkplek. Welke Amerikaanse statisticus en vader van de moderne
kwaliteitscontrole bedacht deze verbetercirkel, die terugkomt in de normteksten van
ISO9001, maar ook gebruikt wordt in verbetermethodes als Lean en Six Sigma?

8. Zijn Latijnse naam in acht genomen, Quiscalus Quiscula, zou dit dier voor ons toch geen
onbekende mogen zijn. Hoe heet deze vogel, die alleen voorkomt in Noord-Amerika en erom
bekend staat mieren in zijn bek te nemen en ze over zijn veren uit te smeren. Daardoor
verspreid de vogel mierenzuur over zijn hele lichaam. Misschien daarom dat het beest zo
glanst? Wat is de gangbare naam van de Quiscalus Quiscula?

9. Het systeem dat in deze vraag gezocht wordt vormt het endocriene deel van de alvleesklier.
De aanwezige alfa-cellen produceren glucagon en de aanwezige beta-cellen produceren
insuline, waardoor deze een cruciale rol spelen in de regeling van de suikerspiegel. Wat is de
naam van dit deel van de alvleesklier dat vernoemd werd naar zijn Duitse ontdekker?

10. Welke Amerikaan richtte in 1966 de Church of Satan op, de eerste openbare satanische
organisatie in de wereld? Hij schreef in 1969 The Satanic Bible, de grond van de filosofie. In
1972 verscheen The Satanic Rituals, waarin allerlei rituelen en ceremonies worden
beschreven.

11. Het café op de foto werd door Barack Obama vermeld in zijn tweede inaugurele toespraak in
2013: "We, the people, declare today that the most evident of truths –- that all of us are
created equal –- is the star that guides us still; just as it guided our forebears through Seneca
Falls, and Selma, and ....". "... dat dat iedereen gelijk is, de ster is die ons gidst, en die onze
voorouders gidste doorheen Seneca Falls, en Selma, en ...", en de bar die we zoeken dus. Wat
is de naam van deze bar in New York?

12. We leerden hem kennen in de serie Community. Voor zijn tv-serie Atlanta kreeg hij een
Emmy als Outstanding Lead Actor en binnenkort speelt hij Lando Calrissian in de nieuwe HanSolofilm.. Sinds 2011 oogst hij ook succes als muzikant. Als rapper kreeg hij al twee
nominaties voor een Grammy. Welke acteur-muzikant zoeken we? We keuren zijn echte
naam of zijn artiestennaam goed.
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Ronde 2
1. "I'm gonna make him an offer he can't refuse", zei Don Corleone, en hij liet het peperdure
racepaard van Jack Woltz onthoofden. Hoe heet dat paard, waarvan het hoofd in het bed
belandde van Woltz? Het dier deelt zijn naam met een Afrikaanse hoofdstad.

2. Wat “De wereld van Sofie” door Jostein Gaarder is voor de filosofie, is dit boek voor de
wiskunde. Het werd geschreven door de Algerijnse Fransman Dennis Guedj, en handelt over
een gepensioneerde boekhouder die zich door de volledige geschiedenis van de wiskunde
moet werken om de mysterieuze dood van zijn vriend te doorgronden. Wat is de titel van het
boek uit 1998?

3. Op jonge leeftijd begon ze te werken in de winkel van haar vriend waar ze Bruidskledij
verkocht. Toen het tot een breuk kwam met haar vriend, zat ze zonder werk en ging ze
makeup verkopen deur-aan-deur. Bij 1 van haar verkoopsrondes zag ze een vacature voor
au-pair waar ze op inging. Gedurende 6 jaar ontfermde ze zich over de kinderen, en
ondertussen bloeide er iets moois met de vader des huizes. Na 6 jaar trouwden ze en kregen
samen een tweeling. Wie?

4. Een van de grootste spelers in het Amerikaanse Major League Baseball; hij is meer dan 2
meter groot. Hij kwam voor het eerst aan slag in 2016 en sloeg als binnenkomer meteen een
homerun voor de New York Yankees. Hij houdt ook het record van meeste home runs in een
seizoen door een rookie: 52. In het videogame MLB: The Show 18 staat deze man op de
cover. Wie?

5. De Franse stad die in deze vraag gezocht wordt telt ongeveer 120000 inwoners en bevindt
zich langs de oever van de Moezel. Het was de hoofdstad van de voormalige regio
Lotharingen. Sportfanaten kunnen deze vraag ook weten als we jullie vertellen dat de lokale
voetbalploeg in het Stade Saint Symphorien speelt en "Les Grenats" genoemd wordt. Welke
stad?

6. Het is de enige Belgische modeontwerper die wordt vermeld in het nummer Niggas in Paris
van Jay-Z en Kanye West, na de lyrics "What's Gucci, my nigga? What's Louis, my killa?
What's drugs, my deala? What's that jacket, ???" [fragment] Hij studeerde in Antwerpen af in
1979, een jaar voor de beter bekende "Zes". Hij werd assistent van Jean-Paul Gaultier, richtte
in 1988 zijn eigen modehuis op en was zes jaar creatief directeur van Hermès. Welke fashion
designer?

7. We zoeken een Amerikaans psycholoog die in de jaren 1920 een vroeg prototype van de
leugendetector uitvond. Hij werd in 2006 opgenomen in de Comic Book Hall of Fame als de
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bedenker van een stripfiguur met een gouden lasso dat ook als leugendetector fungeert. Wie
is de bezieler van Wonder Woman?

8. We zoeken een groep van drie teksten over geneeskunde bij vrouwen. De boeken
ontstonden in de 12de eeuw in de Italiaanse stad Salerno en beschrijven onder andere een
vroege vorm van gynaecologie. Het deel De Curis Mulierum, over de behandeling van
vrouwen, bevat een intieme tekening van een vagina, wat doet vermoeden dat dat deel van
de teksten door een vrouw geschreven werd. Mannelijke dokters hadden hier in de 12de
eeuw immers geen, ahem, toegang toe. Hoe heet deze groep van drie boeken?

9. Wat is het minimum aantal cijfertips dat je nodig hebt om een Sudoku op te lossen? Het is
ook het maximale aantal streken in een Chinees karakter. Het was het aantal leden van het
college van bewindhebbers in de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het tweede
studioalbum van The Cure heet "??? Seconds". Het is het gemiddelde van de eerste twee
perfecte getallen. Videogame Half-Life 2 speelt zich af in een stad met deze naam. Welk
getal?

10. Tijd om de hipsters in deze zaal te identificeren! Dit zwitsers bedrijf, opgericht door 2 broers
in 1993, maakt tassen. Het unieke is dat ze volledig uit gerecycleerd materiaal gemaakt
worden: binnenbanden, veiligheidsgordels en dekzeilen van vrachtwagens. Dat levert ietwat
prijzige, maar wel oerdegelijke messenger bags op, die ook nog eens uniek zijn. Ze hebben
ondertussen een uitgebreid gamma van allerlei vormen en maten. Naam van dit merk?

11. Welk fruitig bedrijf met hoofdkwartier in Duitsland is (naar eigen zeggen) de oudste fabrikant
van toetsenborden die nog steeds in business is?

12. Fragment "Save it for a Rainy Day
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Ronde 3
In deze ronde lieten wij ons inspireren door quizzen die ons hier voorgingen. Elk antwoord hoorden
we al eens in Duffel, maar gekoppeld aan een andere vraag, natuurlijk. We hebben dus alleen de
antwoorden gestolen, niet de vragen.

1. Dit modern bedrijventerrein ligt in Hasselt langs de Kempische steenweg. Ze profileren zich
onder andere als de ideale plek voor startups met hun incubator project. Wat is de naam van
dit bedrijventerrein ?

2. We zoeken een Mongoolse militaire leider, grootkhan van het Mongoolse Rijk en stichter en
de eerste keizer (1279-1294) van de Yuan-dynastie in China. Onder zijn macht werden de
verschillende keizerrijken in China verenigd. Zijn zomerpaleis Xanadu werd ook beschreven in
het 18de eeuws gedicht van de Britse dichter Samuel Taylor Coleridge. Wat was de naam van
deze leider?

3. Wat is de naam voor een gecastreerd mannelijk varken?

4. Onder welke naam zijn de dansfeesten in Amerika bekend, waar de meisjes de jongens
moeten uitnodigen? De informele dansfeesten worden meestal georganiseerd op de
middelbare school, en staan tegenover het traditionele Prom in de lente en Homecoming in
de herfst.

5. We zoeken een ontwerpbureau en producent van autocarrosserieën uit Turijn. Het bedrijf
werd in 1930 opgericht en mag grote automerken als Ferrari, Maserati en Fiat tot zijn klanten
rekenen. De West-Vlaamse ontwerper Lowie Vermeersch stond tot januari 2011 aan het
hoofd van de ontwerpafdeling. Wat is de naam van dit ontwerpbureau?

6. Deze Amerikaanse atlete draait 4 jaar mee aan de top van het kogelstoten bij de vrouwen. In
2016 werd ze Wereldkampioen indoor en Olympisch Kampioen. In 2017 haalde ze brons op
het WK outdoor. Wat is haar naam ?

7. Dungeons & Dragons is de bekendste Role Playing Game waarbij spelers geleid door een
Game Master, in een fantasiewereld duiken, gewapend met dobbelstenen en een blad
papier. In 2009 bracht Paizo Publishing een eigen variant uit die vertrok van de regels van de
3de editie van Dungeons & Dragons en er allerlei aanpassingen op aanbracht. Ondertussen is
het uitgegroeid tot de 2de grootste tabletop RPG. Wat is de naam van deze RPG, waar ook
enkele bordspellen van bestaan?
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8. Het is vandaag de uitgelezen dag om pizza te bestellen bij Pizza Hut. Want je kan vandaag
voor maar €6,95 een medium pizza naar keuze bestellen, als je hem zelf gaat afhalen. Wat is
de naam van deze actie van Pizza Hut, waar wij vooralsnog geen aandelen bij hebben.

9. We zijn op zoek naar een Britse schrijfster die heel succesvol was maar weinig origineel bij
het bedenken van de titels van haar werken. Want zeg nu zelf, "Het verhaal van Poekie
Poes", "Het verhaal eekhoorn Hakketak" en "Het verhaal van Benjamin Wollepluis" is ook
bijna 3 keer hetzelfde. Wat was de naam van deze schrijfster die leefde van 1866 tot 1943?

10. Dankzij de computerontwikkelaar die we zoeken, kennen we toepassingen zoals
Commander, Utilities en Antivirus, die hij begin de jaren 80 ontwikkelde voor het DOS
platform. In 1991 verkocht hij zijn bedrijf aan Symantec en wierp hij zich, zoals vele
ondernemers, op de non-profit sector. De laatste jaren leeft hij een teruggetrokken bestaan
met zijn nieuwe vrouw op een rustig eiland. Wat is zijn naam?

11. De Nederlandse TV-figuur die we zoeken overleed in 2002. Hij werd geboren in 1967 maar
kwam toen hij 9 jaar was onder een auto terecht. Hierbij liep hij een bacteriële ziekte aan de
nieren op die zorgde voor een groeistoornis waardoor hij nooit groter dan een kind van 12
zou worden. Dat hield hem echter niet tegen en in de jaren 90 was hij vaak op TV te zien met
zijn programma's B.O.O.S en BNN. Die naam gebruikte hij 2 jaar later bij de oprichting van
zijn eigen omroep waar hij tot kort voor zijn dood actief bleef. Wat was zijn naam?

12. Jullie horen een van de bekendste nummers van Linkin Park. Uit welk album komt dit
nummer ?
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Ronde 4
1. "De Antwerpse Youtube-comedians van Kurkdroog vermelden in een filmpje getiteld ""Wat
je een Antwerpsupporter nooit hoort zeggen"", deze zin. ""Dieje 4-3 tegen Vitosha? Da's
inderdaad lang geleden. Misschien moeten we het daar niet meer over hebben.""
Ze verwijzen daarmee naar een wedstrijd van Antwerp in de UEFA Cup 1989/1990 tegen de
Bulgaarse ploeg Vitosha Sofia, toen Antwerp in de 89ste minuut 1-3 achter stond en toch nog
drie keer wist te scoren. In datzelfde jaar, 1989, veranderde de ploeg Vitosha Sofia van naam.
Na dat mirakel konden ze natuurlijk niet meer onder de mensen komen, wij snappen dat.
Hoe heet deze Bulgaarse ploeg tegenwoordig?
2. Wat we zoeken bestaat uit een mengeling van soms meer dan 50 volatiele organische
verbindingen, bleek uit een analyse in 1995. David Ozonoff van de Boston University kwam
tot de conclusie dat het verschijnsel dat we zoeken veroorzaakt wordt door phthalaten,
verzachters die bij de fabricage van plastics gebruikt worden, en die lever- of nierproblemen
kunnen veroorzaken. Een studie uit 2001 toonde aan dat verscheidene
gezondheidsproblemen hieraan gelinkt kunnen worden. Tegenwoordig is het waarschijnlijk
een stuk minder ongezond, maar Audi, Jaguar, en Toyota gebruiken toch nog steeds allerlei
verschillende methoden om ervoor te zorgen dat het aanwezig is in al hun voertuigen. Wat
precies?

3. Hoe heet de Bijbelse plaats waar Jezus een lamme geneest in het 5de hoofdstuk van het
Evangelie volgens Johannes? Het plekje is een waterpoel met genezende krachten. Af en toe
zou een engel het water verstoren, en de eerste die het water daarna betrad werd genezen
van alle kwalen. Toen Jezus er kwam, genas hij een lamme man, die natuurlijk het water niet
kon betreden. De poel deelt zijn naam met de uitgever en ontwikkelaar van de videogames
Dishonored, Fallout en The Elder Scrolls: Skyrim.

4. Ronde 4, vraag 4. Op de tonen van Korobeiniki laat de creatie van Alexey Pajitnov je alle
kanten van The Wall en The Well laat zien. Een top-out lijkt na deze drought wel
onvermijdelijk. Was je maar een kampioen, zoals Jonas Neubauer of Thor Aackerlund. Die
hadden vast wel correct een floor kick uitgevoerd. Over welk game gaat de vorige zin?

5. Wat is de naam van de grootste polder van Nederland, die tussen 1957 en 68 werd
drooggelegd? Het poldergebied is volledig omringd door water, wat het in principe het
grootste eiland van Nederland maakt, en het grootste kunstmatige eiland ter wereld.

6. Twee mannen waarvan de achternaam maar één klank verschilt. De ene was de bezieler van
het Eurovisiesongfestival, de andere van Amnesty International. Hoe heten beide heren, voor
een punt per naam?
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7. We zoeken een stad in het Midden-Oosten. In "Zadig, ou la Destinée" van Voltaire ontmoet
de held van het verhaal in deze stad een vertegenwoordiger van elke religie van de wereld. In
de film "The Thief of Bagdad" uit 1940 vluchten Ahmad en Abu naar deze stad. Sinbad de
Zeeman vertrekt hier voor zijn eerste reis. Het is de grootste havenstad van Irak. Welke stad?

8. In het eerste jaar dat op Reddit.com de subreddit r/silentmoviegifs actief was - dat is een
subpagina met grappige afbeeldingen uit stomme films -, waren er 111 posts met Buster
Keaton, 66 met Charlie Chaplin en 36 met Harold Lloyd. Wie kwam op de vierde plaats, voor
Douglas Fairbanks en Mary Pickford? We zoeken een dikke filmacteur die samenwerkte met
Harold Lloyd en die Buster Keaton ontdekte.

9. Op het wapenschild van Kenia staat een massaischild geflankeerd door twee leeuwen die elk
een speer dragen. Eronder staat in het Swahili het motto van het land, dat zoveel betekent
als "allemaal samenwerken", of "allen voor een". Uw piemel bovenhalen is niet nodig, we
willen van u alleen weten wat het motto is van Kenia.

10. De dame die we zoeken, uit de tweede helft van de 19de eeuw, heeft een boeiend leven
achter de rug: Na een stammenoorlog belandde ze op 5-jarige leeftijd in de slavernij, waarna
ze gered werd door de kapitein van het schip waarnaar ze later hernoemd zou worden. Deze
kapitein overtuigde koning Ghezo van Dahomey om het meisje als geschenk tegeven aan
Queen Victoria. De Queen adopteerde het meisje en voedde haar op in haar hofhouding.
Hoe heet deze dame?

11. In 2016 debuteerde Britse schrijver Max Porter met een roman waarmee hij de prestigieuze
Dylan Thomas Prize en de Europese Literatuurprijs 2017 won. Het boek van amper 128
pagina's beschrijft hoe een gezin met twee jonge kinderen ontwricht wordt na de plotselinge
dood van de moeder. De rouw komt in de vorm van een kraai hun leven binnen. De novelle
werd bij ons uitgegeven door Bezige Bij. Welk boek uit 2016 van Max Porter?

12. We zoeken twee Japanners. De ene is een ontwerper, de andere een componist. Beiden
gaven ze in verregaande mate vorm aan onze jeugd, enfin de mijne toch. Geniet even mee.
[fragmentje] Ze zijn beiden het meest bekend van Super Mario Bros. en Legend of Zelda. Ze
werken beiden al meer dan 30 jaar voor Nintendo, en droegen recent nog bij aan titels als
Super Mario Odyssey en Mario Kart 8. Welke gamedesigner en welke componist?
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Ronde 5
1. Deze plant uit de Anjerfamilie heeft zijn naam te danken aan zijn intense rode bloemen.
Aangezien een flora vraag meestal een foto vraag is, zou ik je nog kunnen vertellen dat de
plant tot een meter hoog kan worden en hij doosvruchten heeft, maar daar heb je
waarschijnlijk niet veel aan. Graag de Nederlandse naam, die ook de titel van een boek van
Jan Wolkers is.

2. "Kort, tactisch blufspelletje met maar 16 kaarten. Dit vlotte spelletje was één van de hits op
de spellenbeurs te Essen in 2012. Je krijgt aan het begin 1 kaart met een personage, die een
speciale eigenschap heeft. Ben je aan de beurt, dan trek je een kaart en moet je één van je 2
kaarten spelen. Zo mag je als Wachter bijvoorbeeld raden welke kaart iemand heeft. Klopt
dat, dan is de betreffende speler uitgeschakeld. Het Kamermeisje beschermt je tegen dit
soort praktijken. De Gravin doet niets, maar deze moet je afleggen als je ook de Koning of de
Prins in je hand hebt. Zo heeft elk personage zijn eigen voor- en nadelen. Welk kaartspel van
999 Games?

3. Op jullie blad zie je een prijs uit het ijshockey. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de
beste speler, de MVP van de National Hockey League. Hij is vergelijkbaar met de Gouden Bal
die aan de beste Europese voetbalspeler wordt toegekend. Welke naam draagt hij?

4. Uitgever van kinderboeken en stripverhalen waarvan we bewust het logo niet tonen. Het
verzorgt oa. de Nederlandstalige uitgaven van de strips van Dupuis en Dargaud. Een bekende
strip uit hun gamma is Kid Paddle. Welk bedrijf?

5. In twee dimensies is het 6. In één dimensie is het 2. Deze getallen zijn het maximale aantal
bollen van gelijke grootte, die tegen een bol met dezelfde grootte aan kunnen liggen zonder
dat de bollen elkaar overlappen. Welk getal uit de meetkunde, bedacht door Isaac Newton,
dat we ook wel contactgetal of Newton-getal noemen?

6. "De gordijnen van mevrouw Marsman bewegen. Ze heeft ze al drie keer een stukje
opengeschoven om te kijken of we er nog zijn." Dit is de eerste zin uit de debuutroman van
Kim van Kooten. Het boek, gebaseerd op het levensverhaal van Pauline Barendregt, gaat over
het 5-jarige meisje Puck, dat met haar moeder intrekt in de enorme villa van ‘ome Meneer’,
de nieuwe man van haar moeder. Titel van dit boek?

7. Een tip voor de luie man: neem een abonnement bij dit Nederlands bedrijf en laat elke week
een bos bloemen thuis afleveren. Welk Nederlandse online bloemenabonnement, opgericht
door, je raad het nooit, drie mannen?
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8. Het natuurfenomeen dat we zoeken is de belangrijkste bezienswaardigheid op het eiland
Bohol. Meer dan duizend kegelvormige heuvels kleuren daar het landschap. Volgens een
mythe zijn het traanrestanten van een reus met liefdesverdriet. Ze zijn uitgeroepen door de
Filippijnse regering tot Nationaal geologisch monument. Naam van deze heuvels?

9. De cocktail op de foto werd bedacht door de Antwerpse barman Manuel Wouters en de
naam ervan werd verzonnen door de Antwerpse Barman Tom. Je weet wel, die van dEUS.
Het drankje bevat violettesirooop, frambozen, limoen en vodka. Wat is de naam van deze
cocktail?

10. De Amerikaans biochemicus de we zoeken, won in 2004 samen met Aaron Ciechanover en
Avram Hershko de Nobelprijs voor de scheikunde voor hun ontdekking van de rol van
ubiquitine bij de eiwitdegradatie. Dit leidde dit tot de ontwikkeling van betere medicijnen in
de strijd tegen onder andere kanker, taaislijmziekte, Alzheimer en Parkinson. Naam van deze
man?

11. In deze Ketnet reeks volgen we de vier vrienden Emma, Lore, Gamil en Robin. Ze hebben veel
met elkaar gemeen, maar zijn toch ook heel verschillend. Samen met hun families beleven ze
veel plezier, maar worden ze ook geconfronteerd met moeilijke momenten, problemen en
tegenslagen. Welke reeks, van dezelfde bedenkers als de D5R (de vijver)?

12. Uitvoerder van dit nummer?
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Ronde 6
1. Beginnen doen we met een plantje. Deze plant uit de Rozenfamilie kan tot 2m groot worden.
De meest voorkomende mannelijke versie heeft helderwitte bloemen. De opmerkelijke naam
van de plant, waarvan jullie de Nederlandse benaming mogen geven, heeft betrekking op de
bloeiwijze.

2. "A" Is for Alibi”, "B" Is for Burglar”, zijn maar enkele van de boeken naar de hand van de
Amerikaanse schrijfster die we zoeken. Ze is bekend van haar al eerder vermelde
Alfabetreeks, welke ze schreef rond de vrouwelijke speurder Kinsey Millhone. Haar eerste
boek van de reeks kwam uit in 1982 en haar laatste, "Y Is for Yesterday”, in 2017. Het laatste
boek rond de letter Z zal er nooit komen, daar ze eind 2017 kwam te overlijden. Haar naam?

3. In de eerste aflevering van deze 'point and click' adventure ga je samen met de Amerikaans
advocaat George Stobbart en Frans journaliste Nicole Collard op onderzoek naar de identiteit
van een seriemoordenaar en geraak je zo verwikkeld in een complottheorie rond de 'Knight
Templars'. Wat is de naam van deze vijfdelige serie?

4. Begin januari werd er geschiedenis geschreven in het Oostenrijkse Bischofshofen. Kamil
Stoch won alle vier de wedstrijden van het Vierschansentoernooi. Hij werd hiermee de
tweede die hier ooit in wist te slagen. Wie deed het hem in de winter van 2001/02 al eens
voor?

5. De lekkernij die we zoeken is volgens Nestlé dé beste witte chocoladereep die er bestaat. In
verscheidene landen is het gekend onder de naam "Milkybar", maar wij kennen het onder
een hele andere naam. Welke?

6. Hij fotografeert de dood of delen daarvan, dwergen, transseksuelen en misvormden.
Freakshow of kunst? Aan u de keuze. Wat is de naam van deze controversiële Amerikaanse
fotograaf?

7. We zijn op zoek naar een stadje met vervlogen tijden, gelegen in de Italiaanse regio
Campania. Het was ooit, na Rome, de grootste stad van Italië, mede door zijn bekende
gladiatorenschool onder leiding van Lentulus Batiatus waaruit Spartacus wist te ontsnappen.
Welke stad, welke samen met Hannibal ten onder ging in de oorlog tegen Rome?

8. Deze dame is de enige vrouwelijke racer uit de tekenfilmserie Wacky Races. Ze gaat steeds
gekleed in een roze raceoutfit en heeft een bijpassende cabriolet, de "Compact Pussycat".
Deze auto is een schoonheidssalon op wielen, voorzien van tal aan make-up gerelateerde
gadgets. Wat is haar volledige naam?
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9. Zo’n 400 jaar geleden vertrok een Nederlands transportschip naar de Oost-Indische eilanden.
De eindbestemming werd nooit gehaald want het schip kwam tot een zinken in Australische
wateren. Wie de schipbreuk overleefde, werd gefolterd, verkracht en vermoord door enkele
rebellen. De slachtpartijen bezorgden Beacon Island de bijnaam 'Murder Island' en gingen de
geschiedenis in als eerste en grootste massamoord van Australië. Naam van dit schip, dat
tevens ook de voormalige hoofdstad van Nederlands-Indië is?

10. Diego heeft een laag zelfbeeld tot wanneer hij na ernstig auto-ongeluk ontwaakt als Tony T,
een ongeremde vlotte stuntman. Voor neuroloog Jaana is dit een welgekomen case study.
Iedereen hoopt dat Diego snel zal herstellen, iedereen behalve Diego zelf. Dit is in het kort de
Vlaamse film onder regie van Pieter Van Hees die we zoeken. Welke film uit 2009 met Wim
Helsen in de hoofdrol?

11. Blijkbaar zijn pornoactrices algemene kennis, dus kan er nog wel eentje bij. Deze
Amerikaanse met Nederlandse en Thaise roots trad al aan in meer dan 100 films. Ze won
verscheidene AVN Awards, ook wel bekend als de oscars van de pornoindustrie. Ze werd op
genomen in zowel de AVN Hall of Fame als de XRCO Hall of Fame. Haar naam graag.

12. Wie is de uitvoerder van het nummer dat jullie zo dadelijk zullen horen? De "Featuring" mag
je weglaten, maar we vragen wel naar de volledige artiestennaam.
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Ronde 7
1. In deze mafia-komedie van Brian De Palma zijn de Italiaanse Harry Valentini en de Joodse
Moe Dickstein de slaven en Chinese vrijwilligers van mafiabaas Anthony Castelo. Terwijl ze
passen op zijn goudvissen en bulletproof vesten uittesten, dromen ze er van om een JoodsItaliaanse delicatesse-zaak te openen. De hoofdrollen worden vertolkt door Joe Piscopo en
Danny DeVito. Wat is de naam van deze film uit 1986?

2. A - Het Verenigd Koninkrijk Israël, oftwel het Twaalfstammenrijk, bestond van 1030 tot 930
voor Christus. De verscheuring van dit rijk zou veroorzaakt zijn door de jaloersheid van
Jahweh. De derde koning van het Twaalfstammenrijk zou immers meerdere goden dan enkel
Jahweh vereerd hebben. Wie was deze rijke en wijze koning die aan de macht was van dit rijk
tot de verscheuring er van?
B -Norman Quentin Leo Cook werd in 1963 te Kent geboren. Zijn carrière startte hij als
bassist bij de Indie Rock Band ‘The Housemartins’, maar hij werd pas echt populair als zijn
alter ego sinds 1996. Bekendste hits zijn onder andere “Praise You” en “Weapon of Choice”.
Onder welke naam kennen we Norman Quentin Leo Cook beter?

3. Italiaanse architectuur! Deze huisjes kunnen onder andere gespot worden in de Zuidelijke
provincies Puglia en Bari. In Alberobello bestaan zelfs volledige wijken uit deze huisjes. Ze
worden gekenmerkt door de kegelvormige daken en de droge bouwstenen uit de regio
Apulia. Het verhaal gaat de ronde dat deze huisjes ontworpen werden zodat ze snel
afgebroken konden worden wanneer belastingsinspecteurs in de buurt waren. Hoe heten
deze huisjes die nu vooral toeristen lokken?

4. Wanneer partners beslissen om te scheiden, moet er ook overlegd worden wat er gebeurd
met de gezinswoning. Eén van de mogelijke opties in deze situatie is dat de ene partner de
andere uitkoopt. Wanneer dit gebeurt, moet de partner die de andere uitgekocht heeft
verdeelrechten betalen op het onroerend goed waarvan hij na aankoop alleen eigenaar
geworden is. Vroeger bedroegen deze verdeelrechten 2,5% op de totaalprijs. Sinds 1 januari
2015 ligt dit tarief echter lager, en op 1 januari 2016 werd deze wetgeving nog verder
versoepeld. Hoe worden deze verdeelrechten ook nog wel genoemd?

5. De grafiek op het fotoblad beschrijft de algemene trend dat de hoeveelheidsverhouding van
een atoom in het universum afneemt met stijgend atoomnummer. Het voorkomen van een
element wordt in deze grafiek uitgedrukt als het aantal atomen van dat element dat
voorkomt per 10^6 atomen silicium. Doorgaans wordt dit voorkomen echter uitgedrukt in
massaprocenten, volumeprocenten of molfracties. Wat is de meer wetenschappelijke term
voor de grootheid van deze hoeveelheidsverhoudingen?
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6. Voeg stukjes tomaat en ui samen met kleine delen chilipeper. Meng er redelijk wat koriander
onder. Werk af met zout en limoensap. Aan deze Mexicaanse salsa fresca worden soms ook
nog garnalen of gesneden avocado toegevoegd. Wat heb je net klaargemaakt?

7. De wielrenner op de foto boekte zijn grootste overwinning in 2013 door het eindklassement
van de Tour Down Under te winnen. Verder behaalde hij voornamelijk enkele ereplaatsen in
de voorjaarsklassiekers. Afgelopen jaar stapte "The Butcher" (want zo luidt zijn bijnaam) over
van Cannondale naar Team Dimension Data, waar hij al als kopman vorige maand 3e werd in
het eindklassement van de Tour Down Under. Hoe heet deze Nederlander?

8. Op de foto die bij deze vraag hoort staat een kogel afgebeeld. We zijn op zoek naar de naam
van het onderdeel dat aangeduid staat met een nummer 1. Wanneer dit onderdeel
aangeslagen wordt, ontbrandt het schokgevoelig explosief dat zich bij nummer 2 bevindt,
waardoor uiteindelijk de kogel afgevuurd wordt uit de loop van het geweer. Het onbekende
onderdeel nummer 1 zou in 1805 uitgevonden zijn door de Schot Alexander Forsyth, maar
hoe heet het?

9. Men spreekt wel eens van "de Grote Drie" als het gaat over sciencefiction-schrijvers in de
20e eeuw. Twee van hen zijn Arthur C. Clarke en Robert Heinlein, maar wij zijn uiteraard op
zoek naar de derde. Deze Russische Amerikaan was naast schrijver ook biochemicus,
waardoor hij de bijnaam "The Good Doctor" kreeg van zijn fans. Een van zijn bekendere
werken is de "Foundation"-trilogie. Wie?

10. A - Korte vraag: wat voor vogeltje met kenmerkende lach kan u terugvinden op het fotoblad?
B - Welke avant-gardistische kunsttentoonstelling in Moskou 1910 vloeide uit in een Russisch
kunstgenootschap dat tot 1917 bleef bestaan? De tentoonstelling werd georganiseerd door
onder andere Natalja Gontsjarova en toonde werken van Kandinsky, Malevitsj, Robert Falk,
de broers Boerljoek, en anderen. Het genootschap dat eruit groeide werd het Russische
equivalent van Der Blaue Reiter genoemd. Welke tentoonstelling, of welke stroming, die
beschouwd wordt als een keerpunt in de geschiedenis van het Russische modernisme?
11. We zoeken een Australische staat. Enkele wetenswaardigheden: - Fraser eiland, wat het
grootste zandeiland ter wereld is, behoort er toe. - De vlag van de staat hebben we mee op
het fotoblad gezet. - Brisbane is de grootste stad op dit deel van Australië. Met deze
gegevens moet u het doen. Welke staat wordt gezocht?

12. Uitvoerder?
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Vrije Ronde
1. Naast bitcoin bestaan er talloze andere crypto-munten. Wij gaan in deze vraag op zoek naar
een andere bekende blockchain-toepassing. Ze werd in 2013 door Vitalik Buterin bedacht,
en heeft als voornaamste kenmerk dat, buiten een munteenheid, het ook een platform is om
applicaties te ontwikkelen. Deze 'smart contracts' kunnen voor allerlei toepassingen gebruikt
worden. Het wordt aanzien als de tweede grote bitmunt. Hoe heet deze?

2. De Prins van het Ballet van Vlaanderen wordt hij wel eens genoemd. Op zijn 17de won hij de
prestigieuze Concours International de Danse en de Prix Professionel in Lausanne.
Tegenwoordig is hij Principal Dancer en werd in 2016 Ridder in de Leopoldsorde. In het
vaktijdschrift Dance Europe werd hij in oktober 2017 genomineerd in de categorie
Outstanding Perfomance of a Male Dancer voor zijn prestatie in Spartacus. Welke Vlaamse
balletdanser?

3. Hoe heet de beweging waarbij men een 180 graden draait met peddel en heupen zodat de
kajakken niet meer onder het wateroppervlak zit?

4. Het is een van 's werelds oudste elektrische-gitarenbouwers. De gitaren van het Californische
bedrijf werden beroemd door The Beatles in de jaren zestig. In het begin, rond 1935,
maakten ze aluminium instrumenten, maar omdat dat onder warme podiumverlichting
uitzette en stemmingsproblemen gaf, schakelden ze al snel over op een ander materiaal.
Vroege gitaren van dit merk werden daarom gemaakt uit Bakeliet. Welke Amerikaanse
gitarenbouwer?

5. Deze anticonceptiepil is sinds 2001 op de markt en bevat het werkzame onderdeel
Drospirenon. Wat is de merknaam waaronder deze combinatiepil van Bayer te verkrijgen is?

6. Het is een Japans tijdverdrijf of een kunstvorm, nou ja, waarbij een bal aarde of modder
wordt opgeblinkt tot een gladde bol. In de tv-serie Mythbusters werd de mythe dat "you
can't polish a turd" (ofwel "ge kunt ne kak niet boenen") doorprikt door een leeuwendrol op
te blinken tot een extreem glanzende bol. Hoe heet dit traditionele Japanse tijdverdrijf voor
schoolkinderen?

7. Het Belgische bedrijf Saluc maakt, naast trackballs voor Logitech, voornamelijk
biljartproducten zoals dinertafels die je in een handomdraai omtovert in een pooltafel. Bij
professionele spelers zijn hun biljartballen tevens bij de meest geliefde. Wat is de merknaam
waaronder Saluc deze biljartballen verkoopt?
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8. We zoeken een Fortune 500 bedrijf en een van de grootste fastfoodbedrijven ter wereld. Het
is eigenaar en franchisegever van onder andere Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut en Taco
Bell. Het bedrijf uit Kentucky heeft meer dan 43 000 restaurants over de hele wereld. Hoe
heet deze corporatie met een naam die eindigt op een uitroepteken?

9. In de Ethiopische keuken gebruikt men meestel geen bestek. In plaats daarvan schep je het
eten op met stukjes van een bepaald type brood. Het lijkt wat op een pannenkoek en wordt
gemaakt van meel van het ijzerhoudende graan teff. Het deeg laat men een paar dagen
gisten, waardoor het brood een licht zurige smaak krijgt, een beetje zoals zuurdesem. Hoe
heet dit Ethiopische 3-in-1 brood/bestek/bord?

10. Hoe heet het spel afgebeeld op de foto? Je speelt het met een bord waarin putjes gemaakt
zijn, waarin de spelers hun spelstenen 'zaaien'. Doel van het spel is om alle stenen van je
tegenstander te veroveren. Andere namen zijn Congkak, Oware, en Pallanghuzi, maar wij
zoeken de in europa meest courante naam.

11. Dit deel van Tunesië is het grootste eiland voor de Noord-Afrikaanse kust. Met een
oppervlakte van 514km² is het niet eens een van de tien grootste eilanden van de
Middellandse Zee, en het is dan nog met een 7km lange dam verbonden met het vast land.
Welk Tunesisch eiland?

12. Een waarnemer in een accelererend referentiekader neemt de achtergrond waar als 'warm'.
Enfin, een acceleratie van 10^20 m/s² is nodig voor een temperatuur van 1K. Enfin, het
vacuum heeft dus een temperatuur voor hem. Dit is een van de (correcte) voorspellingen uit
de quantumveldentheorie. Hoe heet dit effect?

13. Met de komst van de digitale electriciteitsmeter zal het vertrouwde analoge model
mettertijd verdwijnen. Dit type van analoge meter draagt de naam van de ontdekker van het
principe waarop deze werkt. Hoe heet deze wetenschapper die een analoge
wisselstroommeter uitvond?

14. Deze platte gebakken taart uit de Elzas bevat crême fraiche, en is verder belegd met uien en
spekjes. Het gerecht was een plattelandsbereiding die eigenlijk vooral gemaakt werd om te
testen of de houtoven al warm genoeg was. Het kwas pas op de menu's in restaurants vanaf
de jaren 1960, toen iedereen plots gek was op een hypermodieus gerecht: pizza. Zo modern!
Welk gerecht uit de Elzas?
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15. Deze prijzen voor Amerikaanse comic books worden ook wel eens het stripequivalent van de
oscars genoemd. Ze werden vernoemd naar een pionier van het genre die in 2005 overleed.
Bekend werk van de man is onder andere The Spirit, over een gemaskerde
misdaadbestrijder, dat verscheen in 1940. Welke auteur, of welke award?

16. Een streepje klassiek. Ongetwijfeld een van de herkenbaarste arias uit de geschiedenis is het
stuk waar hoofdpersonage Figaro on stage komt. Dat dit uit Il barbiere di Siviglia komt weet
u vast. Dat dit werk van Rossini is is ook geen geheim. Hoe heet deze aria, die vrij vertaald
'Maak plaats voor de doe-al' heet?

17. De petieterige kwal op de foto is een kubuskwal die slechts de grootte heeft van een
vingernagel. Ondanks zijn niet-zo-imposante gestalte, is dit wel de giftigste kwal ter wereld.
Bovendien wordt zijn kans om prooien te treffen vergroot doordat hij niet alleen op zijn
tentakels netelcellen heeft, maar ook om zijn klok. Wat is de exotische naam van deze kwal?

18. De man die ik zoek is waarschijnlijk één van de beste schermers aller tijden. De Italiaan
slaagde er als enige in om titels te winnen met de drie verschillende wapens (floret, degen en
sabel) binnen het schermen op één editie van de Olympische Spelen (namelijk die van 1920
in Antwerpen). Wat is zijn naam?

19. Deze Zwitserse beeldend kunstenaar overleed in 2014 en werd vooral bekend voor het grote
publiek door zijn werk voor de film Alien, waarvoor hij in 1980 een oscar won. Zijn stijl was
van grote invloed op allerlei tatoeëerders over de hele wereld.

20. Voor vraag 20 schrijft u eenvoudigweg een octothorp in het antwoordvakje. En bij
onnozelaars die de woorden "een octothorp" opschrijven trekken we twintig punten af!

21. Makoto Shinka schreef en regisseerde in 2016 een animatiefilm die begin vorig jaar de meest
succesvolle anime-film aller tijden werd, succesvoller dan Spirited Away. In de film volgen we
twee personages, een schoolmeisje uit een bergdorpje en een jongen uit een middelbare
school in Tokyo. Ze ondergaan een gedaanteverwisseling en ruilen van lichaam. Welke
anime-film, waarvan we in principe de Engelse naam zoeken, maar de Japanse natuurlijk ook
goedkeuren?

22. Hij werd bekend als ontwerper van parken. Central Park, Golden Gate Park, het Niagara
Reservation en de parken rondom het Capitool in Washington werden aangelegd naar zijn
ontwerp. Hij was een van de drijvende krachten achter de erkenning van Yosemite als
National Park. Welke Amerikaan wordt wel eens de vader van de moderne
landschapsarchitectuur genoemd?
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23. Muziekfragment [Party Rock Anthem]

24. In het Oosten van Ethiopië vinden we een woestijnachtig gebied waar een nomadische clan
met dezelfde naam als het gebied woont. In 1977-1978 werd er een oorlog uitgevochten
tussen Somalië en Ethiopië omdat de toenmalige Somalische keizer Siad Barré het gebied
aan zijn land wilde toevoegen. Uiteindelijk slaagden de Ethiopiërs, met veel hulp van
Rusland, er in om het gebied terug te veroveren na een aanval op de stad Harar. Welke
oorlog, of welk gebied, of welke nomadenclan?
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